Een spirituele Wandeling door Westzaan
Lopend ‘stilstaan’ met Zaanse
pelgrim, levenskunstenares en
dominee. Op zondagmiddag 22
november is er een spirituele
wandeling onder leiding van de
Zaanse pelgrim Niels Schermer
en levenskunstenares Norma
Stroo.
De start is bij de Grote Kerk, en ook
dominee Cornelis Visser loopt mee.
Twee uur samen oplopen en stilstaan bij mooie plekken, om levensvragen of wijsheden te delen of
momenten van stilte. De wandeling
zal twee uur duren. En de afstand
is ongeveer vijf kilometer. Even op
adem komen en dichter bij jezelf en
de bron.
De Spirituele wandeling is bedoeld
voor iedereen die graag samen met
anderen stil wil staan bij levens-

vragen en wat inspirerend kan zijn
voor je eigen levensweg. De Zaanse
pelgrim Niels Schermer bepaalt de
route. Hij is thuis in de Zaanstreek.
Elke wandeling heeft een thema.
Levenskunstenares Norma Stroo
geeft een levensvraag mee en laat
de wandelaars nadenken over een
schilderij dat bij het thema past. Er
is een periode van stilte tijdens de
wandeling en dominee Cornelis
Visser staat stil bij een symbolische
plek.
Datum/Tijd: zondag 22 november,
15.00-17.00 uur
Plaats: De Grote Kerk, ingang
Torenstraat
Coördinator: Ds. Cornelis Visser,
cvisser1@live.nl of 075-6315253
Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Levenskunstenares
Norma Stroo en de Zaanse
pelgrim Niels Schermer.

Popdienst in Grote Kerk
In Westzaan staat de derde zondag van november inmiddels
traditioneel in het teken van de
jaarlijkse popdienst in de Grote
Kerk.
Een inspirerende muzikale kerkdienst waar je als gelovige, maar
ook gewoon als muziekfan van
harte welkom bent. Muziek die
iedereen kent van de radio staat in
deze dienst centraal, samen met de
vaak verrassende religieuze betekenissen van de songteksten. Uit de
Zaanstreek en van (ver) daarbuiten
komen mensen naar Westzaan om
dit gebeuren mee te beleven. Een
bijzondere sfeer, live-muziek en
clips, een kerk bij kaarslicht, samen
(mee)zingen en napraten bij een
hapje en een drankje: dat is de Popdienst in Westzaan.
Dit jaar zal de muziek bekender zijn
dan ooit, want er zal een selectie

gemaakt worden uit de bekende
Top 2000. Het thema van de dienst
is Mag ik dan bij jou…? Coverband
‘Goed Gejat’ speelt live de favoriete
nummers uit de religieuze Top 2000.
Niet Matthijs van Nieuwkerk, maar
dominee Cornelis Visser gaat voor
in de dienst. Bijzonder dit jaar is dat
iedereen mag meestemmen om
de favoriete songs te bepalen. Kijk
op www.protestantse-gemeentewestzaan.nl en breng je stem uit.
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De grote groene sabelsprinkhaan
De Tettigonia viridissima is zeer algemeen in de Zaanstreek. Hij is
verwant aan de Ensifera, de langsprietachtigen. De grote groene
sabelsprinkhaan is de grootste in zijn soort te noemen. Van kop tot
vleugel kan hij wel acht centimeter lang worden.
De mannetjes zingen luidruchtig
om de vrouwtjes te lokken. Zelfs rijdend in de auto over de A8 kun je
hartje zomer op warme dagen deze
soort goed horen. Er zijn volgens de
Natuuratlas Zaanstad twaalf sprinkhaansoorten te spotten. Omdat ze
grasgroen gekleurd zijn, is het niet
eenvoudig ze in het lage gras of
struikgewas te ontdekken. Gelukkig helpt ons gehoor. Maar het blijft
moeilijk de grote insecten voor de
camera te krijgen.
Genoemde sprinkhaan verdedigt
zich tegen een eventuele aanval van
een vijand door zijn zware bepantsering en zijn felle kleuren, schrikkleuren, direct te tonen. Bij gevaar
zal een sprinkhaan eerst vluchten,
en pas later schoppen of schuim produceren. Omgekeerd, als hij zelf een
lekker hapje kan bemachtigen, zoals
een grote mug, dan wordt die met
de stekelige voorpoten gegrepen
en door de sterke kaken aan stukjes
geknipt. Genade is dan uitgesloten.
In de natuur is het duidelijk eten of
gegeten worden.
Er zijn gelukkig veel verschillende
dieren die op sprinkhanen jagen. Zo
blijft de natuur in evenwicht. Allerlei
vogelsoorten, amﬁbieën, reptielen
en zoogdieren jagen op sprinkhanen en leven er goed van. Hoewel
veel sprinkhanen als schadelijk worden gezien, is deze sabelsprinkhaan

zeker nuttig te noemen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit andere
insecten, zoals bladluizen, vlinders,
vliegen en verschillende insectenlarven.
Bijzonder is te vermelden dat sabelsprinkhanen in verhouding de grootste testikels van alle dieren in de
wereld hebben. Waarom? Ik weet
het niet. In ieder geval hebben Britse
wetenschappers dit met zekerheid
vastgesteld. De teelballen van sabelsprinkhanen van de soort Platycleis
Aﬃnis beslaan gemiddeld 14 procent
van hun lichaam.
Gelukkig zijn er de laatste 35 jaar veel
positieve ontwikkelingen te noemen
voor deze sprinkhaan. Hoogstwaarschijnlijk komt dit door de opwarming
van de aarde. In het Westzijderveld
zijn de laatste jaren zeldzamere
soorten gezien, zoals de veenmol en
de moerassprinkhaan. Deze insecten staan zelfs op de rode lijst van
beschermde dieren. Het Westzijderveld is waarschijnlijk voor de sprinkhanen aantrekkelijker geworden
door de verruiging van onze polder.
Grote stukken land worden minder
intensief gemaaid. Het riet moet niet
al te hoog worden, zo wordt het voor
sprinkhanen steeds aantrekkelijker.
Moeten we nu vrezen voor de Achtste Plaag, de sprinkhanenplaag, zoals
genoemd in de Bijbel (Ex 10:14)?
Gelukkig niet.

De Top 2000-popdienst Mag ik dan
bij jou…? vindt plaats op 15 november en begint om 17:00 uur. De kerk
is open vanaf 16:00 uur. Kom op tijd,
want de kerk loopt snel vol en ook
voorafgaand aan de dienst is er veel
te beleven.
Voor meer informatie: cvisser1@live.
nl of www.protestantse-gemeentewestzaan.nl of Facebook.com/ZinIn-Pop.
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